
                     মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-পবর ল্পো, ২০১৯-২০২০ পবরবলষ্ট   

মন্ত্রণায় /বিভাগ/ রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের োম: অর্ মনেবি  ম্প ম বিভাগ, অর্ ম মন্ত্রণায়। 

 ায মক্রনমর োম  ম মম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছনরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবে  ব্যিস্থা………………………………..৮ 

১.১ নেবি িা  বমটির ভা   অনুবষ্ঠি ভা ৪ ংখ্যা মন্বয়-৩  ৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমে      

১.২ নেবি িা  বমটির ভার বদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ে  

িাস্তিাবয়ি 

বদ্ধান্ত 

৪ % ংবিষ্ট 

অনুবিভাগ 
১০০% 

ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমে      

২. দক্ষ্িা ও নেবি িার উন্নয়ে……………………..…. ১০ 

২.১ সুলাে প্রবিষ্ঠার বেবমত্ত 

অংলীজনের (stakeholders) 

অংলগ্রনণ  ভা 

অনুবষ্ঠি ভা ২ ংখ্যা   

অনুবিভাগ ১৫২ 

ক্ষ্যমাত্রা ৪০ ৩৬ ৩৬ ৪০   ঠি  

আনছ অজমে      

২.২ অংলীজনের অংলগ্রনণ  ভার 

বদ্ধান্ত িাস্তিায়ে 

িাস্তিাবয়ি 

বদ্ধান্ত 

২ %   

অনুবিভাগ 
১০০% 

ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমে      

২.৩  ম ম িমা- ম মচারীনদর অংলগ্রনণ 

চা বর ংক্রান্ত বিবভন্ন প্রবলক্ষ্ণ 

আনয়াজে 

প্রবলক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা মন্বয়-৩ 

৬৮০ 

ক্ষ্যমাত্রা ১১০ ১১০ ১১০ ৩৫০    

অজমে      

২.৪  ম ম িমা- ম মচারীনদর অংলগ্রনণ 

সুলাে ংক্রান্ত প্রবলক্ষ্ণ আনয়াজে 

প্রবলক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা মন্বয়-৩ 
৬৮০ 

ক্ষ্যমাত্রা ১১০ ১১০ ১১০ ৩৫০    

অজমে      

৩. শুদ্ধাচার প্রবিষ্ঠায় ায়  আইে/বিবি/েীবিমাা/ম্যানুনয় প্রণয়ে/ংস্কার/াোগাদ রণ ও প্রজ্ঞাপে/পবরপত্র জাবর………….১০ 

৩.১ 

 

     ক্ষ্যমাত্রা        

অজমে      

৩.২ 

 

     ক্ষ্যমাত্রা        

অজমে      

৪. ওনয়িাইনর্ কিািক্স াোগাদ রণ..................................৮ 

৪.১ কিা ংক্রান্ত কর্া বি েস্বরমূ 

স্ব স্ব িথ্য িািায়নে দৃশ্যমাে রণ   

িথ্য িািায়নে 

দৃশ্যমােকৃি 

১ িাবরখ ব. কনেম 

এোবে 

৩০.০৯.২০১৯ 

 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৮ - - -    

অজমে      

৪.২ স্ব স্ব ওনয়িাইনর্ শুদ্ধাচার 

কিািক্স াোগাদ রণ  

কিািক্স 

াোগাদকৃি 

১ িাবরখ ব. কনেম 

এোবে 

৩০.০৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমে      

 

 

             



 ায মক্রনমর োম  ম মম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছনরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩ স্বপ্রনণাবদি িথ্য প্র াল 

বেনদ মবল া াোগাদ  নর 

ওনয়িাইনর্ প্র াল 

াোগাদকৃি 

বেনদ মবল া 

ওনয়িাইনর্ 

প্র াবলি 

১ িাবরখ ব. কনেম 

এোবে 

৩০.০৯.২০১৯ 

 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ - - -    

অজমে 

    

 

৪.৪ স্ব স্ব ওনয়িাইনর্ িথ্য অবি ার   

কিািক্স াোগাদ রণ  

কিািক্স 

াোগাদকৃি 

২ িাবরখ ব. কনেম 

এোবে 

৩০.০৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমে 

    

 

৪.৫ স্ব স্ব ওনয়িাইনর্র অবভনযাগ 

প্রবি ার ব্যিস্থা (GRS) কিািক্স 

াোগাদ রণ 

ওনয়িাইনর্ 

াোগাদকৃি 

২ িাবরখ ব. কনেম 

এোবে 

৩০.০৯.২০১৯ 

৩১.১২.২০১৯ 

৩১.০৩.২০২০ 

৩০.০৬.২০২০ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.২০১৯ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমে 

    

 

৫. সুলাে প্রবিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তম চচ মার িাব া প্রণয়ে  নর 

মবন্ত্রপবরদ বিভানগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

িাব া কপ্রবরি 

৩ িাবরখ  

৩১.১০.২০১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা 
- ৩১.১০.১৯ - - 

   

অজমে      

৫.২ িাংানদল জািীয় বিবজর্া 

আব মনর্ চার-এর ক া া পনয়ন্ট ও 

বি ল্প ক া া পনয়ন্ট  ম ম িমা 

বেনয়াগ ও ওনয়িাইনর্ প্র াল 

ক া া পনয়ন্ট 

ও বি ল্প 

ক া া পনয়ন্ট 

 ম ম িমা 

বেনয়াগকৃি ও 

ওনয়িাইনর্ 

প্র াবলি 

২ িাবরখ প্রলাে-১ 

অবিলাখা 

৩০.০৯.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ - - -    

অজমে 

    

 

৫.৩ জেস্বার্ ম ংবিষ্ট িথ্য প্র াল 

(সুরক্ষ্া প্রদাে) বিবিমাা, ২০১৭-এর 

বিবি ৪ অনুানর “কিবজগনেনর্ি 

অব ার” বেনয়াগ ও ওনয়িাইনর্ 

প্র াল 

“কিবজগনেনর্ি 

অব ার” 

বেনয়াগকৃি ও 

ওনয়িাইনর্ 

প্র াবলি 

১ িাবরখ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত

 ম ম িমা 

৩০.০৯.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ - - -    

অজমে 

    

 

৬. প্র নল্পর কক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্র নল্পর িাব ম  ক্রয় পবর ল্পো 

অনুনমাদে 

অনুনমাবদি ক্রয় 

পবর ল্পো 

২ িাবরখ মন্বয়-৪ 
৩০.০৯.১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ৩০.০৯.১৯ - - -    

অজমে      

৬.২ এবিবপ িাস্তিায়ে অগ্রগবি অগ্রগবির ার ১ % মন্বয়-৪ 

১০০% 

ক্ষ্যমাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমে      

              



 ায মক্রনমর োম  ম মম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছনরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৩ মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাে 

 র্তম  প্র নল্পর িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরদল মে/ পবরিীক্ষ্ণ 

দাবখকৃি 

প্রবিনিদে 

৩ ংখ্যা -  ক্ষ্যমাত্রা        

অজমে      

৬.৪. প্র ল্প পবরদল মে/পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবিনিদনের সুপাবরল িাস্তিায়ে 

িাস্তিায়নের ার ৩ % -  ক্ষ্যমাত্রা        

অজমে      

 

৭. ক্রয়নক্ষ্নত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ বপবপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

বপবপআর ২০০৮-এর বিবি ১৬(৬) 

অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্ ম িছনরর ক্রয়-

পবর ল্পো  ওনয়িাইনর্ প্র াল 

ক্রয়-পবর ল্পো 

ওনয়িাইনর্ 

প্র াবলি 

৩ িাবরখ প্রলাে-৩ ৩০.০৬.১৯ ক্ষ্যমাত্রা 
৩০.০৬.১৯ - - - 

   

অজমে 

    

 

৭.২ ই-কর্ন্ডানরর মাধ্যনম ক্রয়  ায ম 

ম্পাদে 

ই-কর্ন্ডানর ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ % প্রলাে-৩ ৪০% ক্ষ্যমাত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজমে      

৮. স্বচ্ছিা ও জিািবদব লবিলাী রণ………………...১১ 

৮.১ স্ব স্ব কিা প্রদাে প্রবিশ্রুবি 

(বটিনজেস্ চার্ মার) িাস্তিায়ে অগ্রগবি 

পবরিীক্ষ্ণ 

িাস্তিায়ে 

অগ্রগবি 

পবরিীক্ষ্ণকৃি 

২ % প্রলাে ও 

মধ্যপ্রাচয 

অনুবিভাগ 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমে 
    

 

৮.২  লাখা/অবিলাখা ও 

আওিািীে/অিস্তে  ায মায় পবরদল মে  

পবরদল মে 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা   

অনুবিভাগ 

৩০ ক্ষ্যমাত্রা ৭ ৮ ৮ ৭    

অজমে      

৮.৩ লাখা/অবিলাখা ও 

আওিািীে/অিস্তে  ায মায়   

পবরদল মে প্রবিনিদনের সুপাবরল 

িাস্তিায়ে 

পবরদল মে 

প্রবিনিদনের 

সুপাবরল 

িাস্তিাবয়ি 

২ %   

অনুবিভাগ 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমে 

    

 

৮.৪ বচিায় বেনদ মলমাা ২০১৪ 

অনুযায়ী েবর্র কেবণ বিন্যা রণ  

েবর্ কেবণ 

বিন্যাকৃি 

২ %   

অনুবিভাগ 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমে      

৮.৫ কেবণ বিন্যাকৃি েবর্ বিেষ্ট রণ েবর্ বিেবষ্টকৃি ৩ %  ১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমে      

৯. শুদ্ধাচার ংবিষ্ট এিং দুেীবি প্রবিনরানি ায়  অন্যান্য  ায মক্রম……………..১৫ (অগ্রাবি ার বভবত্তনি নুযেিম পাঁচটি  ায মক্রম) 

৯.১      ক্ষ্যমাত্রা        

অজমে      

৯.২      ক্ষ্যমাত্রা        

অজমে      

              



 ায মক্রনমর োম  ম মম্পাদে 

সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছনরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগবি পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজমে 

১ম ক ায়ার্ মার ২য় ক ায়ার্ মার ৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমার্ 

অজমে 

অবজমি 

মাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.৩      ক্ষ্যমাত্রা        

অজমে      

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদাে..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাবরখ 

মন্বয়-৩ ২ 

ক্ষ্যমাত্রা ০ ০ ০ ০২    

অজমে      

১০.২ আওিািীে/অিস্তে  ায মানয় 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বেবমত্ত 

৩২১১১০১ ক ানি অর্ ম িরাদ্দ 

অর্ ম িরাদ্দকৃি  

 

২ 

িাবরখ   ক্ষ্যমাত্রা        

অজমে 
    

 

১১. অর্ ম িরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার  ম ম-পবর ল্পোয় 

অন্তমভুি বিবভন্ন  ায মক্রম িাস্তিায়নের 

জন্য িরাদ্দকৃি অনর্ মর আনুমাবে  

পবরমাণ 

িরাদ্দকৃি অর্ ম ৩ ক্ষ্ 

র্া া 
মন্বয়-৩ ২০ 

ক্ষ্যমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৮    

অজমে      

১২. পবরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ে…………………………….৮ 

১২.১ মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠাে 

 র্তম  প্রণীি                                          

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-

পবর ল্পো, ২০১৯-২০ মবন্ত্রপবরদ 

বিভানগ দাবখ ও স্ব স্ব ওনয়িাইনর্ 

আপনাি রণ 

প্রণীি  ম ম-

পবর ল্পো 

দাবখকৃি ও 

আপনািকৃি 

২ িাবরখ  

০৩-০৭-১৯ 

ক্ষ্যমাত্রা ০৩-০৭-১৯ - - -    

অজমে      

১২.২ বেি মাবরি মনয় নত্রমাব  

পবরিীক্ষ্ণ প্রবিনিদে মবন্ত্রপবরদ 

বিভানগ দাবখ ও স্ব স্ব ওনয়িাইনর্ 

আপনাি রণ 

নত্রমাব  

প্রবিনিদে 

দাবখকৃি ও 

আপনািকৃি 

২ িাবরখ মন্বয়-৩ ১৫.১০.২০১৯ 

১৫.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

১৫.০৭.২০২০ 

ক্ষ্যমাত্রা ১৫-১০-১৯ ১৫-০১-২০ ১৫-০৪-২০ ১৫-০৭-২০    

অজমে      

১২.৩ আওিািীে দপ্তর/ংস্া 

(প্রনযাজয কক্ষ্নত্র)  র্তম  দাবখকৃি 

জািীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-

পবর ল্পো ও পবরিীক্ষ্ণ  প্রবিনিদনের 

ওপর ব িব্যা  প্রদাে 

ব িব্যা  

ভা/ ম মলাা 

অনুবষ্ঠি 

৪ িাবরখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রনযাজয 

েয় 

অজমে      

বি:দ্র:- ক াে ক্রবমন র  ায মক্রম প্রনযাজয ো ন িার  ারণ ংবিষ্ট আইে/বিবি/েীবিমাা পয মানাচোপূি ম  মন্তব্য  ানম উনেখ  রনি নি। 


